Warszawa, luty 2019 roku

Szanowni Państwo,
Zechcą Państwo przyjąć zaproszenie na lutowe zebranie KOMISJI HISTORYCZNEJ ZARZĄDU
GŁÓWNEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ WARSZAWY.
O czym porozmawiamy tym razem? O tolerancji i o Warszawie…
Inicjatorem takiej dyskusji jest nasz kolega z Komisji – pan Tadeusz Władysław Świątek,
znakomity varsavianista, grafik, publicysta, gawędziarz, warszawianin i mokotowianin; twórca
programu telewizyjnego Rody Starej Warszawy; autor wystaw poświęconych Warszawie – m.in.
Polacy z wyboru. Rodziny pochodzenia niemieckiego w Warszawie XIX i XX wieku (2010, Dom
Spotkań z Historią); autor wielu książek m.in. Śladami mieszkańców dawnej Warszawy (1998),
Rody starej Warszawy (2000), Mokotów poprzez wieki (2006), Rody warszawskie (2007),
Konstancin. Śladami ludzi i zabytków (2007), a także – we współautorstwie z Rafałem
Chwiszczukiem – Warszawski ruch społecznikowski (2010), Spacerkiem PoWoli (2010), Od Sawy
do Kamy, czyli kobiecy ruch społecznikowski (2011), Wola – dzielnica wielu kultur (2011), Królowa
Wisła (2012), Stolica wielu kultur (2018).
A skoro jako temat wiodący tolerancja została zapowiedziana – przypomnieć warto dwie znane
refleksje oscylujące wokół tego zagadnienia.

Jeżeli dwóch kłóci się, a jeden ma rzetelnych 55% racji,
to bardzo dobrze i nie ma się co szarpać.
A kto ma 60% racji?
To ślicznie, to wielkie szczęście i niech Panu Bogu dziękuje!
A co by powiedzieć o 75% racji?
Mądrzy ludzie powiadają, że to bardzo podejrzane.
No, a co o 100%?
Taki, co mówi, że ma 100% racji,
to paskudny gwałtownik, straszny rabuśnik,
największy łajdak.

Ten, który wszystkim serce swe otwiera,
Francuzem jest, gdy Francja cierpi, Grekiem –
Gdy naród grecki z głodu obumiera,
Ten jest z ojczyzny mojej. Jest człowiekiem.
[z wiersza Antoniego Słonimskiego
Ten jest z ojczyzny mojej]

[z eposu Stanisława Vincenza
Na wysokiej połoninie]

Do zobaczenia przy Placu Zamkowym 10 już niedługo – 15 lutego o 17:30.
Z dobrymi myślami,

MIKOŁAJ MADUROWICZ
(przewodniczący
Komisji Historycznej Zarządu Głównego TPW)

HALINA NIEMIEC
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